РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље
за 2018. годину у делу који се односи на: увођење скраћеног радног времена за послове на
радним местима са повећаним ризиком, набавку оброка и намирница намењених за исхрану
болесника у стационарним здравственим установама и обрачун и исплату накнадe за рад
члановима управног и надзорног одбора
Општа болница „Др Алекса Савић“ Прокупље:

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Није организовала радно
време у складу са
прописима запосленима
који обављају послове на
радним местима са
повећаним ризиком

Болница је уводила
приправност, као облик
прековременог рада,
запосленима којима је Актом о
процени ризика утврђено
скраћено радно време

Вршила је набавке
намирница за исхрану
болесника које нису у
складу са прописима о
јавним набавкама

Болница је извршилa набавку
намирница за исхрану
болесника у износу од 1,4
милиона динара без
спроведеног поступка јавне
набавке

Није вршила обрачун и
исплату накнаде за рад
чланова Управног и
Надзорног одбора

Болница у 2018. години није
обрачунавала нити исплаћивала
накнаду за рад члановима
Управног и Надзорног одбора

Болница није утврдила
процењену вредност јавне
набавке на основу истраживања
тржишта предмета јавне набавке
које укључује проверу цене у
време покретања поступка

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
ДАКОП
За уређење области која је била предмет ревизије дате су две препоруке које су 2
усмерене
на:области која је била предмет ревизије дате су две препоруке које су усмерене на:
За уређење
 увођење
увођењеконтролних
контролних поступака
поступака којима
којима ће
ће се
се обезбедити
обезбедити да
да се
се набавке
набавке добара
добара ии услуга
планирају
и спроводе
у складу
са прописима;
услуга
планирају
и спроводе
у складу са прописима;
процењивање
вредности
јавне набавке
на основу
истраживања
тржишта у време
 процењивање
вредности
јавне набавке
наспроведеног
основу спроведеног
истраживања
тржишта
у време покретања поступка.
покретања
поступка.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Одредбама Закона о здравственој заштити прописано је да надзорни одбор здравствене
установе обавља надзор над радом и пословањем здравствене установе. Надзорни одбор у болници
ДАКОП
има пет чланова од којих су два члана из здравствене установе, а три члана су представници
оснивача.
У поступку ревизије утврђено је да надзорни одбор Болнице у 2018. години није одржао ниједну
седницу.

